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Emlékünnepség az iskola névadásának évfordulóján

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

65 év a Bolyaiban

FÉLÁRON!

Bartók és Kodály
átgondolva
Pethő Rebeka, a marosvásárhelyi Művészeti Líceum fuvola szakon végzett
diákja jelenleg a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója. Nemrég elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság
Program kutatói támogatását.

____________3.
Digitális
önvédelem

Fotó: Nagy Tibor

Nagyszabású kétnapos rendezvénnyel ünnepelte névadásának
65. évfordulóját a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, amely 1956-tól büszkén viseli leghíresebb tanárának a
nevét. Május 5-én a Nemzeti Színház nagytermében tartott nyi-

Bodolai Gyöngyi

tóünnepségen Hajdú Zoltán, az iskola igazgatója és meghívottaik, a múltat felelevenítve, a mai iskola jelentőségét méltatták,
és köszönetet mondtak mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal az elmúlt 65 év során hozzájárultak ahhoz, hogy Erdély
egyik legjelentősebb tanintézményévé váljon és maradjon.

(Folytatás a 2. oldalon)

A Digitális önvédelem egy projekt,
amelyet két-három éve hoztunk létre
azzal a céllal, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály – azaz a gyermekek
és tinédzserek – meg tudja védeni
magát, és legyen biztonságban az online térben.
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A Nap kel
6 órakor,
lenyugszik
20 óra 39 perckor.
Az év 127. napja,
hátravan 238 nap.

Ma GIZELLA,
holnap MIHÁLY napja.
MIHÁLY: héber eredetű, jelentése:
az Istenhez hasonló.

IDŐJÁRÁS
Változékony
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 9 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. május 6.
1 EUR
4,9443
1 USD
4,5307
100 HUF
1,3140
1 g ARANY
286,9177

65 év a Bolyaiban
(Folytatás az 1. oldalról)
Az iskola 465 éves múltja az
1556-57-es évekig nyúlik vissza,
amikor jogelődje, a Schola Particula elkezdte működését. Ezt követte 1718-ban a Marosvásárhelyi
Református Kollégium név és a főiskolai státus megszerzése. Bolyai
Farkas 1803. május 4-től kezdte el
pályafutását az intézményben, és 47
évi munkával megalapozta az azóta
is töretlen Bolyai-szellemet. 1948ban a kommunisták megszüntették
a nagy múltú iskolát, a Református
Kollégiumot. De a tudás 400 éves
fáját nem sikerült kivágni. Bolyai
Farkas halálának 100. évfordulóján,
a magyarországi forradalom kirobbanásának zűrzavaros évében a fa
törzséből egy életerős fiatal ág nőtt
ki. Néhai Kozma Béla igazgató
ugyanis nemcsak méltó megemlékezést szervezett, hanem kijárta és
bejelentette az iskola névváltoztatását is. Az oktatási minisztérium
1957. február 5-én bocsátotta ki azt
a rendeletet, amely hivatalosan is
kimondta, hogy az iskola felveszi a
Bolyai Farkas nevet. A kommunista
hatóságok a 400 éves magyar oktatási múltra visszatekintő intézményben 1960-ban bevezették a román
nyelvű oktatást, ami 2006-ig a magyarral párhuzamosan zajlott. Időközben 1994-ben a fiatal ágból
újabb rügy fakadt, és az iskolában
elindultak a református osztályok.
Az 1848-as döntés következménye
az lett, hogy egy épületben ma két
erős iskola működik, a Református

Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, amelyek együtt erősebbek – elevenítette fel a múltat
Hajdú Zoltán iskolaigazgató, valamint Bokor Renáta és Berekméri
László műsorvezető diákok.
– Nekünk, utódoknak kötelességünk mindkét iskolát megvédeni,
harcolni érte, támogatni, mert a 465
év kötelez – hangsúlyozta az igazgató, majd köszöntötte a vendégeket, meghívottakat, az iskola
nyugdíjas pedagógusait, a kollégákat, a szülőket, egykori és mai diákokat. Az ünnepségen részt vett
Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke, Kallós Zoltán, az oktatási minisztérium államtitkára, Kovács Levente, a megyei
tanács alelnöke, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Illés
Ildikó főtanfelügyelő-helyettes,
Klementisz János, dr. Bálint István
és Mátéfi István volt igazgatók,
Kirsch Attila, az öregdiákok baráti
körének elnöke.
Hajdú Zoltán kiemelte, hogy a
Bolyai azért maradhatott meg
annak, ami, mert fő feladatát soha
nem tévesztette szem elől: gyermekeket nevelni, hitet és tudást
adni, képességeket és készségeket
fejleszteni azoknál, akik az erdélyi
magyarság jövőjét jelentik. A folyton megújuló iskolában van valami,
ami nem változik: a szellemisége, a
családias, gondoskodó szeretet, a
humánum, a jövőbe vetett hit. A
jövőt illetően egy idézettel válaszolt. „Nem az a dolgunk, hogy

Fotók: Nagy Tibor

megtanítsuk gyermekeinket szembenézni egy kegyetlen és szívtelen
világgal. Az a dolgunk, hogy gyerekeket neveljünk, akik kevésbé kegyetlenné és szívtelenné változtatják a világot.”
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke beszédében kiemelte a református egyház
mindenkori törekvését az anyanyelvű oktatás fejlesztésére, amelynek csodás esztendei voltak
Marosvásárhelyen. Beszédében az
elmúlt 65 év által igazolt új lehetőségre hívta fel a figyelmet, hogy
nem kell elkeseredni, mert mindig
van tovább. Nem mondhatjuk azt,
hogy a Bolyai nem a miénk, mert
minden a miénk… Olyan ez az iskola, mint a lila akác, amelynek
ágai úgy összefonódnak, hogy csak
a fát, annak virágait, termését lehet
látni”. Amikor látjuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc római katolikus gimnáziumot ismételten megtámadták,
ki merné azt mondani, hogy valamelyik intézményünket becsukjuk,
hiszen egész életünkben azért harcolunk, hogy intézményeket építsünk, amelyek a továbbélésünket és
fennmaradásunkat biztosítják –
mondott áldást az ünnepségre.
Kallós Zoltán, a tanügy-minisztérium kisebbségi oktatásért felelő
államtitkára beszédében elhangzott,
hogy az iskola úgy maradhatott

fenn 465 éven át, hogy rengeteg elhivatott pedagógusa volt, akik képesek voltak lélekben a diákjaikhoz
fiatalodni, hogy igazán megszólíthassák őket. A jövő iskolája arra
kellene felkészítsen, megtanítson
minden diákot, hogy miképpen cselekedjen olyan helyzetekben, amelyekre lehetetlen felkészülni. Ti erre
képesek vagytok – szólt a diákokhoz, akiknek azt tanácsolta: „Soha
ne felejtsétek el, hogy honnan indultatok, szülővárosotokat, az iskolát, amely lehet, hogy naggyá fog
tenni titeket”.
– A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tanulni minden időben büszkeség volt, bolyaisnak lenni
kiváltságnak számít mind a mai
napig. Az itt szerzett tudás jó alap a
továbbtanuláshoz és érvényesüléshez, éppen ezért elismeréssel tekintek az iskolában oktató tanárokra,
hiszen az elért eredményekhez az is
kell, hogy tudást adjanak át, kitartásra és küzdeni akarásra neveljék
tanítványaikat. Erre a küzdeni akarásra mindig szükség van az élet
minden területén, magyarként kétszer akkora kitartásra, elszántságra
és küzdelemre – hangsúlyozta Kovács Mihály Levente, a megyei tanács alelnöke, aki utalt a Legfelsőbb Bíróság döntésére a katolikus
iskolával kapcsolatosan.
Az idő és tér bilincsei nem kötik
meg a lelkeket, idézte a rendezvény
mottóját Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki elmondta,
hogy humán érdeklődése ellenére
kényszerűségből reál tagozaton
végzett, de tanárainak köszönhetően ezt lehetőségként élte meg.
Megemlítette volt igazgatói, Horváth Szabolcs és Klementisz János
nevét, akikkel közösen álltak ki az
iskoláért az 1990-es márciusi eseményeket megelőzően, de kiállásuk
eredménye 16 év után következett
be. A jelenlegi ünnepen az örömbe
ürüm is vegyül, hiszen egy bírósági
döntés ismét érvénytelenítette egy
iskola működését – tette hozzá.
– Most is azt fogjuk tenni, mint
évekkel ezelőtt, újraalapítjuk, és
üzenem, hogy polgármesterként
nem fogom hagyni egy iskola felszámolását sem, mert Marosvásárhely az oktatás, a tudomány városa,
amit meg kell őrizni – biztatott kiállásra és összefogásra Soós Zoltán.
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes azt emelte ki, hogy a két Bolyai nevét viselő tanintézmény 465

éve Marosvásárhely szellemi fellegváraként tölti be szerepét az ifjúság
oktatásában, nevelésében, kimagasló
sikerekkel, országos és a határon
túlmutató hírnevet szerezve, amire
mindannyian büszkék lehetünk.
Ugyanakkor köszönetét fejezte ki a
munkájukat hivatástudattal végző
pedagógusoknak, és további sikert
kívánt az iskola diákjainak.
Kirsch Attila, a Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum
Öregdiákok Baráti Körének vezetője kijelentette, hogy az iskolatörténet minden korszakának voltak
harcos fáklyavivői, akik előtt hálásan fejet kell hajtani. A Bolyai iskola olyan örökség, amelyben él a
múlt lelke. A továbbiakban ismertette a 29 éve működő baráti kör
legfontosabb célkitűzéseit: ápolni a
sok évszázados kollégiumi múltban
gyökerező hagyományokat, ébren
tartani a Bolyai iskola és a Református Kollégium szellemiségét,
ami egyszerre lehet értékmegőrző
és értékteremtő is. Majd beszámolt
ennek konkrét eredményeiről is: dokumentumértékű emlékkönyvek,
tanulmánykötetek, iskolatörténeti
munkák megírása, kiadása, diákrendezvények, emlékünnepségek, világtalálkozók szervezése, önképzőkörök, tantárgyversenyek, diákok
támogatása, tanári arcképcsarnok
létrehozása, emléktáblák elhelyezése az elhunyt tanárok, diákok emlékére, kopjafa állítása a református
temetőben, a Bolyaiak sírjának gondozása.
A továbbiakban elhangzott, hogy
az Öregdiákok Baráti Köre által létrehozott tanári arcképcsarnok 11
volt bolyais tanárról készült festménye a munkásságuk iránti megbecsülést tükrözi. Alkotójuk az
Egyesült Államokban élő Márkos
Ferenc, az iskola egykori tanulója
és testnevelő tanára. A nyitóünnepség közönsége újabb három festményével
ismerkedhetett
meg,
amelyekkel Zoltán Ildikó, Molnár
Zoltán és Weszely Tibor tanároknak
állít emléket.
Az ünnepségen felléptek a Bolyai Zenekör tagjai, Gálfi Attila XI.
B osztályos tanuló Tornai József
Csillagos csillag című versét adta
elő kifejezően, mély átéléssel, majd
az iskola néptánccsoportjának tehetséges tagjai hivatásos táncosokéhoz hasonló felkészültséggel színes,
mozgalmas, vidám kalotaszegi világot varázsoltak a színpadra.

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Nagy Attila

Születésnap
Gálfalvi Györgynek
Fényt osztanék már mindenkinek
Kinek szabadon kinek jegyre
S hátha az is ki nem kapott még
Végül a fényre vetemedne
De nem vakultan mint sötétből
Előkecmergő létezés
Megfontolt már a fények hangja
Szelíd áramlás ébredés
S ha nem lenne tétje már a dalnak
Amit a fény kottáz az arcra
Megmaradsz újra önmagadnak
Se nem jobbra se nem balra
Mennél folyton csak toronyiránt
Elzuhant harangok tompa élén
S találnál mégis olyan arcra
Ki feléd tart magányod meredékén
2022. április 21.

Szinyei Merse Pál: Majális

Zenekutatás

Bartók és Kodály átgondolva
Pethő Rebeka, a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum fuvola szakon
végzett diákja jelenleg a budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója. Nemrég elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program kutatói
támogatását, aminek köszönhetően kortárs zenei nyelven szólaltatja meg Bartók és Kodály
népdalfeldolgozásait. A zenei projektről, eddigi zenei pályafutásáról
beszélgettem vele.

Vajda György
– A zeneakadémia kutatói ösztöndíjával létrehoztam a saját előadásomat, ami
nagy szabadságot adott nekem, hiszen
nem meghívásos alapon mentem zenélni,
hanem az általam összeállított együttessel, önálló műsorral állhattam közönség
elé. A projekt lényege, hogy bevontam
ebbe más zenészeket is, valamint egy kortárs zeneszerzőt, Varga Abigélt. Erdélyi
népdalokból írtunk kortárs zenét úgy,
hogy közben Bartók- és Kodály-műveket

is megszólaltatunk. A Kodály-rendszert,
módszert világszinten ismerik. Ő volt az
a komponista, aki leegyszerűsítette a
zenei világot, és elérhetőbbé tette. Az egyszerű népzenéből nőtte ki magát a klasszikus zene, ezt sohasem szabad elfelejteni.
A zene célja, hogy összekösse az embereket, egy kicsit eltávolítsa, felszabadítsa
a hallgatókat a hétköznapi gondoktól. Kodály és Bartók erdélyi gyűjtéseiből magyar népdalfeldolgozást válogattunk
össze, köztük több nyárádmenti is szerepel, ezeket áthangoltunk kortárs zenei ritmusokkal. Nemcsak a hangszerek
szólalnak meg a koncerten, hanem énekelek is, színes palettán kínáljuk fel a zenei
kalandozást a közönségnek – fejtette ki a
projekt lényegét Pethő Rebeka.
Pethő Rebeka szülőfalujában, a nyárádkarácsonyi református egyházközségben
furulyázott. Negyedikes korában a marosvásárhelyi Művészeti Líceumba felvételizett. Furulyázni szeretett volna, de mivel
nem volt ilyen szak a líceumban, az ehhez
közelálló hangszerre, a fuvolára váltott.
Geréd Jolán tanárnő oktatta. Testvére, a

három évvel nagyobb Pethő Csaba is ebbe
a líceumba járt, gitár szakra, jelenleg Magyarországon tanul. Rebeka a középiskolában több országos tantárgyversenyen is
jelesen szerepelt. Amint mondta, ezek a
megmérettetések ösztönözték. Az utolsó
középiskolai évben döntött úgy, hogy a
budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára
felvételizik. Ez az elhatározás annak is köszönhető, hogy Molnár Levente operaénekes alapítványának támogatásával Borospatakán volt egy mesterkurzus, amelyen
részt vett, itt került kapcsolatba a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor
szervezőivel, akiknek az ösztönzésére benevezett a versenyre. 2017-ben vett részt
először a válogatón, 2018-ban újra próbálkozott. Ekkor bejutott az élő előadásba, és
a korcsoportjának megfelelő kategóriában
a legjobb kilenc zenész közé került. Itt zenélt a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamarazenekara is, amelynek tagjai közül
többen is felfigyeltek a tehetségére.
A Virtuózok kapcsán bekerült a mesterkurzusok körébe, ahol Kovács Lóránt
tanár biztatta. Egy évig felkészítőre járt
Oross Veronika fuvolaművészhez, aki támogatta, így bejutott az akadémiára, ahol
tovább tanította. Mint mondta, húszan voltak három államilag támogatott helyre,
(Folytatás a 4. oldalon)

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ________________________________________________ 2022. május 7., szombat

Saját produkciók és vendégelőadások a Spectrum Színházban
Közzétette idei évadának májusi műsorrendjét a marosvásárhelyi Spectrum Színház is. A hónap folyamán a társulat saját
produkcióit, valamint különböző vendégelőadásokat tekinthetnek meg az érdeklődők Marosvásárhelyen.

Május 11., szerda, 19:00 óra – Irodalmi Szalon-est Háy Jánossal az Irodalmi Karaván II. keretében. Közreműködik Dálnoky Csilla színművész.
Az esemény házigazdája és a beszélgetés moderátora Juhász Anna irodalmár, az előadásra a belépés
ingyenes. Háy János kötetei a helyszínen megvásárolhatók, a szerző a helyszínen dedikál.
Május 12., csütörtök, 19:00 óra – Bogdán
Zsolt: Amikor. Előadás Bartis Attila novelláiból
és közönségtalálkozó Bartis Attilával az Irodalmi
Karaván II. keretében. Ezt követően Irodalmi Szalon-est lesz a szerzővel, a Térey-ösztöndíjas és
Magyarország Babérkoszorúja díjas marosvásárhelyi íróval. Jegyvásárlás a helyszínen, helyfoglalás a 0744-301-875-es telefonszámon. Az
esemény házigazdája és a beszélgetés moderátora
Juhász Anna irodalmár. Bartis Attila kötetei a

helyszínen megvásárolhatók, a szerző a helyszínen dedikál.
Május 13., péntek, 19:00 óra – Übü a király.
Spectrum Színház.
Május 15., vasárnap, 19:00 óra – Fesztivál
Akadémia. Koncert a Kultúrpalotában. A Fesztivál
Akadémia Budapest 2022 tavaszán a FAB Ensemble művészeivel koncertturnéra indult. Különleges koncertprogrammal várja a Kokas Katalin
és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár
muzsikus barátaikkal az érdeklődőket. Műsoron:
Csajkovszkij: a-moll trió, op. 50. Előadja Kokas
Katalin (hegedű), Fenyő László (cselló), Bogányi
Gergely (zongora). Brahms: g-moll zongoranégyes, op. 25. Előadja Kelemen Barnabás (hegedű), Kokas Katalin (brácsa), Fenyő László
(cselló), Bogányi Gergely (zongora).
Május 17., kedd, 19:00 óra és május 20.,
19:00 óra – Függöny. Spectrum Színház.
Május 23., hétfő, 19:00 óra – Übü a király.
Spectrum Színház.
Május 25., szerda, 19:00 óra – Covid 19. Spectrum Színház (Knb.)

Boldog nyárfalevél

Fotó: Barabási Attila Csaba

Rendkívüli szimfonikus hangverseny

Marosvásárhelyen is fellép a Fesztivál Akadémia Budapest Ensemble

2022 tavaszán, a világjárvány
után magyarországi és határon túli koncertturnéra indult
a Fesztivál Akadémia Budapest Ensemble. A turné keretében az együttes művészei –
Kokas
Katalin
(hegedű),
Fenyő László (cselló), Bogányi
Gergely (zongora) és Kelemen Barnabás (hegedű) –
május 15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában rendkívüli
hangversenyen lépnek fel. A
programban Csajkovszkij a-

moll triója (op. 50) és Brahms
g-moll zongoranégyese (op.
25) szerepel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
támogatott előadást a Spectrum Színház szervezi. A turné marosvásárhelyi állomásáról Kelemen Barnabás,
a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetője tájékoztatott.

Vajda György

Bartók és Kodály átgondolva
(Folytatás a 3. oldalról)
amelynek egyikét elnyerte, bizonyítva tehetségét. Rebeka az idén
befejezi az alapképzést, majd államvizsga után mesterfokozatra készül. Amint kifejtette, szeretné „behozni” a járványidőszak alatti
kiesést, ugyanis akkor virtuális térbe szorult az oktatás, ami nem
volt az igazi. Diplomahangversenyén fuvolára épített műsorában a
barokktól a modern korig terjedő zeneműveket szólaltat meg.
A szintén kortárs zenei hangzásban román és magyar népdalokra
épített szerzeményekből álló önálló műsorral több román és magyar
kulturális intézetbe jutottak el. Voltak Szófiában, a MÜPA üvegtermében, és szeretnék az igen érdekes koncertet Marosvásárhelyre is
elhozni. Testvérével, Csabával duettben is fellépnek.
A terveivel kapcsolatosan Pethő Rebeka elmondta, még két kemény év következik Budapesten, szeretne egy Erasmus csereoktatási lehetőséget megpályázni Németországba, ahol újabb lehetőség
nyílik a továbbtanulásra, kapcsolatépítésre. Közben egy budapesti
Waldorf-iskolában gyerekeket tanít alapszinten. Ez fontos, hiszen
oktatva is sokat tanulhat – mondja, majd hozzáteszi: szívesen hazajönne, de egyelőre a filharmóniánál és a Művészeti Líceumban
nincs hely. Budapesten több zenekar, zeneiskola van.
A marosvásárhelyi Művészeti Líceum határozta meg az életpályáját, mindig szívesen jön haza, és bármikor fellép az itteni közönség előtt.

– A Fesztivál Akadémia Budapest egy hétéves koncertsorozat,
amelyet a Kaposvári Kamarazenei
Fesztivál előzött meg. Az Ensemble
(együttes) ötlete a Covid–19 járvány idején merült fel, amikor
minden kulturális esemény a virtuális térbe szorult. Így az a 67 művész – valamennyien nemzetközileg jegyzett magyarországi szólisták –, aki a fesztiválon zenélt, online koncertet tartott. Közéjük
tartozott Fenyő László (cselló) és
Bogányi Gergely (zongora) is, akik

csatlakoznak ahhoz a csapathoz,
amellyel Pécsett, Nyíregyházán és
Kolozsváron Sztravinszkij Katonatörténetét adjuk elő. Mivel a Katonatörténetet játszó zenészek (a
művet én vezénylem) nem tudnak
Marosvásárhelyre utazni, az a csapat,
amely a mű második felét játssza –
a Csajkovszkij-trió – Erdély szívében előad egy zongoranégyest is.
A műsoron a romantikus zeneirodalom két kiemelkedő alkotása szerepel. Huszonöt éve játsszuk feleségemmel, Kokas Katalinnal Csajkovszkij zongoratrióját, amely
olyan, mintha egy szimfóniát és egy
versenyművet írt volna a szerző
három hangszerre. A másik alkotás
Brahms fiatalkori remekműve,
amelynek köszönhetően Bécsben
hírnevet szerzett. A négytételes mű
a budapesti éttermek cigányzenészei által teremtett hangulatot idézi
meg. Emelkedett hangulatú, katarzist hozó hangversenyről térhetnek
haza az érdeklődők, olyan élménynyel, amelyre nagy szükség van a
hosszú járványidőszak után – fejtette ki Kelemen Barnabás hegedűművész, majd hozzátette, minden
koncertet mesterkurzus követ vagy
előz meg, hiszen mindez része a
Fesztivál Akadémia Budapest mesterkurzus-sorozatnak is. Így május
16-án délelőtt a marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban a művészek
hegedű-, cselló- és zongorakurzust
tartanak a zene szakos diákoknak.

– Fontosnak tartjuk felkarolni a
vidéki alap- és középfokú zeneoktatást, mert úgy érezzük, hogy vészharangot kongatunk ezáltal. Az
utóbbi két-három évtizedben egyre
kevesebben választják életpályájuknak a komolyzenélést. Gondok vannak a szakiskolákban tanuló
hallgatók számával is. A jelenlétünkkel szeretnénk kiemelni, ösztönözni, inspirálni a tehetséges diákokat és az elhivatott tanárokat.
Projektünk részeként a kapcsolatépítésben is támogatjuk őket azáltal, hogy az erdélyi szakiskolák
diákjainak lehetőséget teremtünk
arra, hogy az anyaországi, hasonló
oktatási intézmények tanulóival és
tanáraival találkozzanak, és részt
vegyenek közösen is hasonló
kurzusokon. Magyarországi mesterkurzusaink a zenetanároknak
akkreditált, ingyenes továbbképző
tanfolyamok is egyben. Szeretnénk
ehhez hasonló mesterkurzusokat
elindítani Erdélyben is, és akár félévente eljutni a nagyobb régióközpontokba, hogy követhessük
azoknak a tehetséges gyerekeknek és elkötelezett tanáraiknak
a pályáját, akiket kiemeltünk, továbbá másokat is arra ösztönözzünk, hogy megfelelő minőséggel gyarapítsák zenetudásukat.
Ezért is örvendünk a meghívásnak
és annak, hogy a koncertet összeköthetjük egy hosszabb távú projekttel.
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Irodalmi Szalon-est Háy Jánossal és Bartis Attilával
Május 11-én, szerdán este 7
órától a Spectrum Színházban
Irodalmi Szalon-est lesz Háy
János József Attila-díjas és
Térey-ösztöndíjas íróval, költővel, közreműködik Dálnoky
Csilla színművész. 12-én, csütörtökön este 7 órakor ugyanott Bartis Attila, Marosvásárhelyen született, Térey-ösztöndíjas és Magyarország Babérkoszorúja díjas íróval
találkozhatnak az olvasók, és
megtekinthetik az Amikor
című előadást Bogdán Zsolt
színművésszel. A darab Bartis
Attila novelláiból született, az
előadóművész rendezésében.
Mindkét eseményen író-olvasó-néző találkozóra kerül
sor az alkotókkal, a könyvek
megvásárolhatók, a szerzők a helyszínen dedikálnak.
Mindkét esemény házigazdája és a beszélgetések
moderátora Juhász Anna irodalmár, akivel az Irodalmi
Szalonról és Karavánról be- Juhász Anna és Bartis Attila
szélgettünk.

Vajda György
A rendezvény kezdeményezője
lapunknak elmondta, hogy az Irodalmi Karaván januárban, a magyar
kultúra napján indult útnak azzal a
céllal, hogy több alkalommal kiemelt szerzőket, könyveket, irodalmi
témákat mutassanak be, vagy akár
valamilyen, az irodalomhoz kötődő
évforduló kapcsán találkozókat
szervezzenek Magyarországon és a
határon túl. Még 2022 januárjában,
egy ilyen találkozón merült fel,
hogy hasonló eseményt szerveznek
a későbbiekben Marosvásárhelyen,

Fotó: Juhász Anna Facebook-oldala

ahol Bartis Attila született és ahova
a gyermekkora köti, így már az év
elején betervezték a látogatást.
Amint a bevezetőben említettük,
május 11-én, szerdán este 7 órakor
a Spectrum Színházban lesz az első
Szalon-est, amelynek vendége Háy
János József Attila-díjas és Téreyösztöndíjas író, költő. Dálnoky
Csilla színművész az esten a szerző
A halottember című művéről és a
szöveg színpadra alkalmazásáról
beszél. Május 12-én 10 órától a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceumban, majd 12 órától a Bolyai Farkas Líceumban
rendhagyó irodalomórát tartanak az

alkotók, házigazda Juhász Anna
irodalmár lesz, aki a kortárs irodalom mellett az idei két fontos évfordulós szerzőt: a 100 éve született
Nemes Nagy Ágnest és a 125 éve
született Tamási Áront is fókuszba
helyezi. A Karaván május 13-án
Kolozsvárra utazik, ahol délelőtt
rendhagyó irodalomórák lesznek,
este a Kolozsvári Magyar Állami
Színház kamaratermében Bartis Attila az irodalmi szalon vendége.
Május 14-én és 15-én a Karaván következő állomása a Csíkszeredai
Könyvvásár, ahol megnyitják a Budapesten debütált – az író születésének 125. évfordulójára készült –

Tamási Áron szabadtéri kiállítást. A
gazdag programkínálatban szerepel
Farkas Wellmann Endre, Nagy
Koppány Zsolt írók bemutatása, Vecsei H. Miklós színművész, Balázs
Imre József irodalomtörténész,
Balla Gergely zenész fellépése is a
POKET könyvek ismertetése mellett.
– Fontosnak tartom élményszerűen bemutatni az irodalmat, hogy
ez ne csak egy szűk elit kiváltsága
legyen, hanem mindenki azt érezze
ezeken a találkozásokon, hogy az
olvasásnak tétje van saját életünkben, mert szükségünk van a könyvre, az írott szóra. Minden kapcsola-

tunkat – legyen az baráti, munkatársi, családi – meghatározza, hogy
miként figyelünk egymásra, szólunk egymáshoz, mit gondolunk
embertársainkról, mit tudunk magunkból átadni másoknak. Nagyon
fontos, hogy ebben a mai globalizált, felgyorsult világban megtaláljuk a könyvekbe foglalt üzeneteket.
Ezek az irodalmi estek rávilágítanak arra, hogy a kortárs irodalom
szerzői itt vannak közöttünk,
ugyanúgy élnek, mint mi, ugyanazokkal a problémákkal néznek
szembe, mint az olvasók. Mi lehet
izgalmasabb annál, mint meghallgatni korunk nagy irodalmi hőseit,
elolvasni azt, hogy mit gondolnak
azokban a helyzetekben, amelyekben mi is élünk, milyen érzéseket
vált ki belőlük egy adott helyzet,
amelyekkel találkozhatunk? Egy jó
könyv minden kérdésre tudja a választ. Ezen gondolatok mentén találtuk ki az Irodalmi Karavánt. Az
ideológiai elv mellett az is fontos,
hogy a szó szoros értelmében utazunk. Budapesten kisbuszra ülünk a
szerzőkkel és a stábbal – elkísér egy
fotós és videós is –, akik végig dokumentálják az utat. Így tudjuk
megörökíteni azokat a pillanatokat,
amelyeket a közönség sokszor nem
ismer, ugyanakkor a vizuális
„napló” lehetőséget ad arra, hogy
közelebb kerüljenek az olvasók
egy-egy irodalmi műhöz és az alkotóhoz. Az olvasás nem magányos
tevékenység, hanem közösségi élmény, amely összekapcsol minket.
Ez jelenti azt, hogy közös kulturális
térbe tartozunk, ezért tartjuk fontosnak, hogy minél több helyszínre eljusson az Irodalmi Karaván –
mondta lapunknak Juhász Anna irodalmár.

A Tompa Miklós Társulat májusi műsorrendje
Közzétette 77. évadának májusi műsorrendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata.
A tavasz utolsó hónapjában az alábbi
előadásokat láthatja az érdeklődő közönség.

Május 7., szombat 19:30 óra – Dosztojevszkij-Crane: Karamazovok. Színmű. Rendező: Albu István. Kisterem. Az előadást 12
éven felülieknek ajánlják.
Május 8., vasárnap 19:00 óra – Henrik
Ibsen: A vadkacsa. Dráma. Rendező: Keresztes Attila. Nagyterem. Az előadást 14 éven
felülieknek ajánlják.
Május 9., hétfő 19:30 óra – Abszint. Írta
és rendezte: Olt Tamás. Derűs zuhanás sanzonokkal. Kisterem. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Május 12., csütörtök 19:30 óra – Boris
Vian: Piros fű. Tragikomikus emlékutazás. Rendező: Fehér Balázs Benő. Kisterem. Az előadást 12 éven felülieknek ajánlják.
Május 14., szombat 19:00 óra – Henrik
Ibsen: A nép ellensége. Színmű. Rendező:
Keresztes Attila. Nagyterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják.
Május 15., vasárnap 19:00 óra –
Georges Feydeau: A hülyéje. Bohózat.
Rendező: Sebestyén Aba. Nagyterem. Az
előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Május 16., hétfő 19:30 óra és május 17.,
kedd 19:30 óra – Dálnoky Réka-Székely
Csaba-Elise Wilk: Nem történt semmi. Ballada a #metoo mozgalom témájára. A Yorick
Stúdió és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közös produkciója. Rendező: Sebestyén
Aba. Kisterem. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják.
Május 19., csütörtök 19:00 óra – Radu
Afrim: Grand Hotel Retromadár. Színmű.
Rendező: Radu Afrim. Nagyterem. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják.
Május 20., péntek 19:30 óra, május 24.,
kedd 19:30 óra és május 25., szerda 19:30
óra – Boris Vian: Piros fű. Kisterem.

Karamazovok

Fotó: Rab Zoltán

Május 28., szombat 19:00 óra – Henrik
Ibsen: Nóra/Indoor. Színmű. Rendező: Keresztes Attila. Nagytermi stúdiótér. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Május 30., hétfő 19:00 óra – Henrik
Ibsen: Hedda Gabler. Dráma. Rendező: Ke-

Támogatók:

resztes Attila. Nagytermi stúdiótér. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják.
Jegyek és bérletek személyesen kizárólag
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi jegypénztáránál válthatók (módosult
nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9 és 19 óra kö-

zött, tel. 0365-806-865), a helyszínen előadás
előtt egy órával, valamint online a https://teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun honlapon. Az előadásokra érvényesek a tavalyi
évad szabadbérletei, előzetes helyfoglalással.
(Knb.)
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Az unalom és a voyeurizmus többszólamúsága
Andy Warhol filmalkotásaiban
Béres Vivien Beatrix
Andy Warhol a huszadik század popkultúrájának megelevenítője, a pop-art mozgalom
vezéralakja volt, 1928-ban született Pittsburghben, 1945-től pedig a Carnegie Institute
of Technology Festészeti és Formatervezés
Tanszékén tanult. Az ötvenes évek elején elköltözött New Yorkba, ahol többek között
reklámkészítéssel és könyvillusztrálással foglalkozott. Leghíresebb alkotásai, az Elvis
Presley képek (1962–1964), a Brillo-dobozok
(1964) és a Marilyn Monroe inverz-színes
plakát (1967). A képzőművészet mellett a filmezés világába – majd később a zeneiparba
– is belecsöppent, s nem akárhogyan, egészen
egyedi, avantgárd stílusban
készített filmalkotásaival került a köztudatba. Híresebb
filmjei közé tartozik a Kiss
(Csók, 1963), Sleep (Alvás,
1963), Eat (Evés, 1963), Empire (1964), Screen Tests (Képernyőtesztek, 1964–1966),
Chelsea Girls (Chelsea-lányok, 1966). Saját műtermet
is nyitott The Factory (Gyár)
néven, ahol személyes kiállításai mellett az underground
mozgalom népszerűsítőit látta
vendégül. Halála 1987. február 22-én következett be
New Yorkban.1
Warhol egyike azon alkotóknak, akik a szokásostól eltérően – látszólag – ellentétes
létszemléletet vallanak. Az ellentétes létszeméletének tárgya: az unalom szeretete.
Ebben a megközelítésben azért
akad némi kivetnivaló; sokan
elhatárolódnak az ingerszegény, unalmas jelenségektől,
az emberek többsége nem
igazán azonosul vele. Andy
Warhol viszont egészen máshogy vélekedett erről. „Én
szeretem az unalmas dolgokat. Az is szórakoztat, ha csak ülök, és kifelé
bámulok az ablakon. Csak idő kérdése. Mindig lehet látni embereket, akik folyton az ablakból bámészkodnak. És ha nem az ablakból
mozizom, akkor egy üzletben ülök, és onnan
figyelem az utcát. A film számomra nem más,
mint az időtöltés egy módja.” (Andy Warhol)
A véleményt olvasva, felvetődik pár kezdetleges kérdés: a film tényleg csak egy időtöltés, és akkor jó, ha unalmas? Warhol
válaszától függetlenül, a fő kérdés mégiscsak
így szól: valójában mitől is jó egy film? A válasz, kivétel nélkül, csakis szubjektív lehet,
sokak szerint: akkor, ha nem unalmas. Ha
nem unalmas, valószínűleg van mondanivalója, ha van mondanivalója, akkor felkelti a
kíváncsiságot, ha felkelti a kíváncsiságot,
akkor érdekessé válik, ha érdekessé válik,
magától értetődően nem lesz unalmas. Viszont mi történik akkor, ha valaki az unalmasat szereti, pontosabban, ha az unalmasat
gondolja érdekesnek? Ennél szebben nem is
lehetne kifejezni a szubjektivitást. Véleményem szerint Andy Warhol látásmódja
amennyire felháborító, épp annyira izgalmas
is. Felháborító, mert nehezen érthető meg,
hogyan lehet szeretni az unalmasat, hiszen az
ember egyik legalapvetőbb tulajdonsága a kíváncsiság. A felháborító érzésből következik
az izgalmasság is: különös dolog, ha valaki
az unalmasat kedveli. Az ambivalens vélemények összeütközése közben szinte képtelenség dűlőre jutni.
Warhol több botrányos filmet is készített,
közülük legelőször a Sleep (1963) című alko-

tását emelném ki, ami mintha szárnypróbálgatás lenne a későbbi Empire (1964) filmjéhez. A Sleep című filmben egy John Giorno
nevezetű férfi alvását követhetjük több mint
öt órán keresztül. A fekete-fehér némafilm
egyetlen „fordulatos” képsora lényegében szó
szerint értelmezhető, Giorno többször is megfordul, pozíciót vált, de ezzel le is zárul a cselekmény. „Minél tovább nézed ugyanazt a
dolgot – mondja Warhol –, annál inkább eltűnik a jelentés, s annál jobban, annál üresebben érzed magad.” Azaz, minél tovább
nézzük ugyanazt a dolgot, jelen esetben embert, annál inkább eltűnik a jelentése, s annál
üresebbé válik minden, annál üresebb érzés
hat át. Hogy mennyire van jelentése egy alvó
embernek, vagy magának az alvásnak, arról

már kialakul egy meghatározott perspektíva.
Warhol nemcsak az üresség érzetének átadásával „játszott”, hanem a be nem avatkozó
filmezéssel is. De az az objektivitás, amit elérni kívánt, csak megközelítőleg lehetett objektív, ugyanis, bár a kamera nem mozgott,
azaz a kezdetleges pillanathoz képest csak a
valóság változott meg, a kamera helyzete –
ami magának a megfigyelőnek a helyzete
egyben – nem. Azonban Warhol döntötte el,
hogy hova teszi le a kamerát, így az első és
az egyetlen nézőpontot ő határozta meg. Ismételten fontos, hogy a rendező képes kell legyen arra, hogy az egyéni érzelmeket a
látványon keresztül megsokszorozza, mindezt úgy, hogy egyben rávetítse a nézőre is –
Andy Warhol is ezt próbálta elérni.

Empire

inkább az orvostudomány tudna megfelelő
érvekkel nyilatkozni. Warhol elsődleges
célja: a jelentés megszűnése; a jelentésnek
meg kell szűnnie. Ugyanakkor az üresség
kedvelésével a szükséges gondtalanságra is
utal. Ha az elménk üres, azaz nincs benne se
jó, se rossz dolog, akkor nincs min gondolkozni – ez lényegében egy elmetisztító eljárásként is alkalmazható. Az Empire, ami az
Empire State Building nyolcórás felvételéből
áll, szintén az előbb említett állapotot tükrözi,
azzal a különbséggel, hogy míg a Sleep egy
élő emberről, az Empire egy mozdulatlan
épületről szól. A kontraszt az élő és az élettelen jelenség között Warhol újabb célját jeleníti meg: a megfigyelést. A Sleep nézése
közben kialakuló nihili állapot az Empire-nél
még továbbmegy, a csúcsig fokozódik. Az
üresség mellett egy újabb fontos dolog is feltűnik, maga a nézőpont. A szubjektív-objektív nézőpont ellentétes értelmezése és
megvalósulása legelőször itt bontakozik ki.
Janisch Attila Ráérő idő című interjúrészletében elmondta: egy filmrendező képes kell
legyen kamerájával megmutatni, átadni a látottakat. A látott dolog vagy történés különböző érzeteket kell kiváltson a nézőből. A
„probléma” viszont az, hogy ez a láttatás már
előre determinált jelenséggé válik, hiszen a
kamera előtti kép a rendező szubjektív befolyása alatt kerül láthatóvá. A kamera abban a
pozícióban, térben, időben lesz elhelyezve,
ahová a rendező azt lerakja. Innentől fogva
az objektivitás elgáncsolt folyamattá válik,
hiszen a néző számára, a rendező döntésével

Screen Tests (1964–1966) című filmjében is
hasonlóan gondolkodott, a portrésorozatával
több mozdulatlan embert jelenített meg, az
arcok, mimikák voltak az elsődlegesek. Warhol mindvégig premier plán beállítással és
lassított felvétellel a mozdulatok mozdulatlanságát akarta érzékeltetni, illetve, hogy miképpen valósulnak meg az emberi érzelmek.
Egy újfajta portréábrázolást hozott létre,
hangsúlyozva az Empire-nél és a Sleepnél is
használt idővel való kísérletezést, továbbá a
nyugalmi állapot bemutatását. Különböző rekeszbeállítások, fény-árny játékok alkalmazásával próbálta tesztelni kiválasztott
alanyait. Andy Warhol olyan volt, mint egy
tudós, aki teszi-veszi a kísérleti „pácienseit”,
folyamatos megfigyelésben tartja őket, rögzíti minden, általa fontosnak
vélt mozdulatukat.
Összegzésképpen elmondható, hogy Warhol filmművészete
több
módon
is
reprezentálódik; az unalom
vonzalma saját tudatának
megtisztulása érdekében jelentős, nem mellesleg, stílusából
adódóan, a polgárpukkasztás
fő elemét is képezi. A semmivel vagy magával az ürességgel való rokonszenve a
modern művészet ismérveit is
gyarapítja. A megfigyelt és
megfigyelő szerepét, valamint
az üresség manifesztálódását
vizsgálva, Michelangelo Antonioni Nagyítás (Blow-Up,
1966) című filmjét juttatja az
eszembe. A filmben szintén a
modern művészet témája kerül
elő, illetőleg magának a semminek a kifejeződése is egyben. Kovács András Bálint A
film szerint a világ című kötetében így értelmezi: „A modern művészet egy fontos
eleme a Semmi hatalmának
mint transzcendens értéknek a
felismerése. A Semmi komoly
dolog, mert komoly dolgok és
valóságos értékek hiányát jelöli. Elfoglalja a
hiányzó dolgok helyét, és az ember szabadságának képében maga is transzcendens
érték lesz. A modern művészet vége akkor jön
el, amikor a Semmi problémája megszűnik
komoly kérdés lenni, amikor a Semmi (…)
már nem a lét másik oldala, már nem transzcendens hatalom.” Végeredményben, Warhol
a semmi gondolatával vagy az unalom jelentőségével épp ilyen határokat feszeget, kísérletezéseiben a semmiből indul el, egészen a
valamiig, s szembesíti önmagát és vele együtt
a nézőt is a fennakadó hiányosságokkal és feleslegekkel. Az üresség, a semmi és az unalom után következve jön elő az ember (vagy
a tárgy, objektum), melyben szintén a felsoroltakhoz hasonló jelenségeket keres. Warhol
munkáinak fő tézisei: a hiányosság, a többlet,
a különbség, a hasonlóság. Miképpen valósulhat meg az emberi érzelem, s mennyire
valós az, ami megvalósul? Miképpen módosul a tárgy a környezethez képest, vagy a környezet a tárgyhoz képest? A feltett kérdések
minden apró részlete akarva-akaratlanul egymáshoz kapcsolódik, e témákat járja körül
Warhol, ezeknek a variációknak ad érvényesülést a képzőművészeti és a filmalkotásaiban
egyaránt.

Warhol filmművészetét – a fentebb is említett példák alapján – jelentősen meghatározza a voyeurista hozzáállás. Csakhogy nála
ez máshogyan jelenik meg, mint például a
Hitchcock-filmekből jól ismert voyeurizmus.
Meglátásom szerint a Warhol-féle „kukkolás”
egy teljes mértékben felvállalt, öntudatos cselekedet, mely az emberi test mozdulatainak
térbeli, időbeli megfigyelésének kíváncsiságából ered, a szexuális vágyat nem kizárva,
de nem is fő szempont jelleggel. A Kiss
(1963) című alkotásában csókjeleneteket elevenített meg, felváltva cserélődnek a csókolózó párok (nő férfival, nő nővel, férfi
férfival) több mint ötven percen keresztül. Az
elemi kombinatorika képletét alkalmazva,
nyolc-öt percenként váltakozik a párcsere, ezt
egy bevillanó fény követi, szünetszerűen elválasztva. A beállítások is a párokkal együtt
módosulnak; a plánok közül a premier plán
van hangsúlyban, de időnként megjelenik az
amerikai is. A különböző mozdulatok és a
nemek felcserélésével egyszerre teremtődik
meg az összeférhetetlenség és az összeférhetőség. Nincs állásfoglalás, a „típusok” illusztrálása, érzékeltetése a lényeg – ki hogyan
viszonyul a másikhoz, melyikük harmonizál
jobban vagy kevésbé a másikkal, milyen különbség vagy hasonlóság fedezhető fel a
1
Az életrajzi adatok forrása a budapesti
nemek közötti mozdulatokban. Ez a Warholra
jellemző gátlástalan érdeklődés nem lépi át a Ludwig Múzeum internetes oldala, illetve
nézői határt, ebből a szempontból inkább Andy Warhol hivatalos weblapja
https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/an
csak orientációkat vázol fel, megengedi, hogy
a néző kedve szerint válasszon, és ezzel dy-warhol
http://www.warhola.com/biography.html
együtt értékrendet is képviseljen. A későbbi
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A biztonságos és megfelelő online életről

Digitális önvédelem
Ha rákeresünk valamire az interneten, akkor hosszú ideig
annak a terméknek a reklámjai fognak megjelenni. De hasonló a helyzet, ha például a
YouTube-on megnézünk egy
videót. Az algoritmus valamilyen hasonló témát fog feldobni, és még csak nem is kell
sehova kattintani, automatikusan kezdődik. Mindezt
azért, hogy az adott felület
minél több időt és figyelmet
kapjon tőlünk, hiszen ennek
alapján kap pénzt a hirdetőktől. Viszont nekünk, felhasználóknak meg kell találnunk a
határt, és szabályokat kell
hoznunk, hogy ne legyünk az
online térben sem rabok, sem
áldozatok. Erről tartott előadást Pöltl Ákos digitális önvédelem-szakértő
az
MCC
marosvásárhelyi képzési központjában. Az esemény után
lapunk kérdéseire is válaszolt.

Nagy-Bodó Szilárd
– Hogyan lehetne meghatározni
a Digitális önvédelmet?
– A Digitális önvédelem egy projekt, amelyet két-három éve hoztunk létre azzal a céllal, hogy a
legveszélyeztetettebb korosztály –
azaz a gyermekek és tinédzserek –
meg tudja védeni magát, és legyen
biztonságban az online térben. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok
képesek legyenek felismerni a
veszélyeket és a negatív helyzeteket, például ha online zaklatás áldozatai lesznek. Amennyiben nem
tudják megoldani a problémát, mi

ott vagyunk, biztatjuk a fiatalokat, felhasználókat, hogy minél több
hogy forduljanak hozzánk segítsé- időt töltsenek ott. Milyen megoldágért. Azért van erre szükség, mert a sokat használnak ezek a felületek,
való életből nagymértékben átkerült hogy beszippantsák az embereket?
a gyermekek tevékenysége a közös– Kezdjük egy kis történelemségi média felületeire. Akár napi 6- mel. 1973-ban, amikor megjelentek
8 órát is eltöltenek a digitális az első tévéreklámok, megértettük,
világban, a figyelmük nagy részét hogy ha valamiért nem kell fizetni,
leköti az internet, az online kommu- ott magunk vagyunk a termékek. A
nikáció és a számítógépes, valamint televízióban nem kellett fizetni a filonline játékok. A gond ezzel az, mek megnézéséért, cserébe viszont
hogy a szülők nincsenek ott, nem ott voltak és vannak a reklámszünerészesei ennek a világnak, így kép- tek, ahol valamit el akarnak adni netelenek megvédeni a gyermekeiket künk. Így lett a tévénéző a termék.
azoktól a hatásoktól, amelyek a vir- A közösségi médiában ugyanez a
tuális univerzumban érik őket. A helyzet, hiszen az összes alkalmateljes igazság az, hogy a legtöbb zás ingyen van, sőt ezeket rendszeszülő azt sem tudja, mi történik a rint fejlesztik, és újabb funkciókat
számítógép kijelzője mögött. A pro- hoznak be, hogy minél könnyebben
jektünk azt tűzte ki célul, hogy a használhatóvá váljanak. Minden alszülők is megértsék, mi történik a kalmazás arra hajt, hogy a felhaszgyerekekkel, amikor a számítógép vagy az okostelefon képernyője előtt ülnek.
– Mit tehetnek a szülők?
– Fontos, hogy ne akarják
ellenőrizni a gyermekeiket,
ne kérjék el a jelszavaikat,
hogy ők is belépjenek a
gyermekek által használt felületekre, és ott kutakodni
kezdjenek. Ez az életben
soha nem működik, hiszen a
fiatalok akár több felhasználónévvel is rendelkezhetnek
egy-egy felületen. Az ellenőrzés helyett próbáljunk
nekik olyan tudást és ismeretet adni, amivel képesek
megvédeni magukat az online térben, és nem válnak
áldozattá.
– A közösségi média
sokat tesz, hogy ott tartsa a Pöltl Ákos előadás közben

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munkaközösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)
A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es telefonszámon vagy a vendéglőben lehet. (66523-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr. Jeremiás István
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

- 0265/222- 446
- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

MINDENFÉLE
KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (15831)
VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, ácsmunkát, meszelést, vakolást,
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel.
0749-798-244. (15805-I)
BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319, 0758-598-133. (15837)
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújítást, tetőjavítást, bádogosmunkát vállalunk 15% kedvezménnyel. Tel.
0757-247-615. (15759-I)
VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészítést
mindenféle anyagból, ácsmunkát. Tel.
0712-288-635. (15810-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (15853-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15883-I)

nálók benne töltsék el a legtöbb
időt, például a Facebookot használják a legtöbbet, és ne a TikTokot,
vagy fordítva. Egy fiatal átlagosan
3-5 alkalmazást használ párhuzamosan, és ezek közül az a legjobb,
amelyik a legnagyobb szeletet tudja
lehasítani a figyelemtortánkból.
Ahol a legtöbb időt töltik a felhasználók, oda fizetik a legtöbb pénzt a
hirdetők, akik valamilyen terméket
akarnak eladni. Jelenleg ebben a
legjobb a TikTok.
– Milyen módon képes kitalálni
az algoritmus, hogy mire kíváncsi
az adott felhasználó, mi az, amivel
ott tudja tartani?
– Az algoritmus, ha nagyon le
akarjuk egyszerűsíteni, egy program, amelyet azzal a céllal írtak,
hogy a lehető legtöbb adatot összegyűjtse az adott személyről, majd
ezeket kiértékelje, és előrejelzéseket adjon, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek az adott felhasználót a legjobban érdeklik. Ebben
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nagy szerepe van a mesterséges intelligenciának is. Mondok egy
konkrét példát. A YouTube-on megnézek egy videót, amit egy ismerősöm küldött. Miután végignéztem,
kezdődik a visszaszámlálás, és elindul egy újabb videó, amit nem a felhasználó, hanem az algoritmus
indított el az összegyűjtött adatok
alapján. A mesterséges intelligencia
azt feltételezi, hogy a következő
videó is leköt, és ott fog tartani az
adott felületen. Ezzel, mondjuk,
képes szert tenni a YouTube – hogy
maradjunk a példánál – még egy
órai pluszfigyelemre, amit felmutat
a hirdetőnek, aki ennek hatására
többet hirdethet a népszerű videómegosztó oldalon. Ha más felületekre is be vagyunk jelentkezve, ott
is gyűlnek rólunk az adatok. Az algoritmus összegyűjti, hogy mire kerestünk rá, milyen termékeket
vásároltunk vagy nézegettünk, és
ennek alapján fognak később megjelenni a hirdetések.

Forrás: az MCC marosvásárhelyi képzésközpont Facebook-oldala

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859)

„Uram, szerettem a te házadban
való lakozást, és a te dicsőséged

VIDÉKRE (Marosvásárhelytől 20 kmre), idős asszony mellé ápolót keresünk
napi
6-8
órára.
Tel.
0745-593-375. (15890-I)

hajlékának helyét.”
(Zsolt. 26,8)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem.”
(2. Tim. 4,7)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Miklós. (15891)

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek
között pedig legnagyobb a szeretet.”
(1. Kor. 13/13)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, dédapa, após, sógor, nagybácsi,

ELHALÁLOZÁS

apatárs, rokon, jó szomszéd,
FARKAS DOMOKOS

A gyászoló család fájó lélekkel
tudatja, hogy
ALEXANDRU LOBONŢIU
pap
eltávozott az örökkévalóságba.
A vallásos szertartás május 8-án,
vasárnap 15 órakor lesz a marosvásárhelyi, Armoniei utcai görögkatolikus templomban.
Felesége, Paulina és gyermekei:
Dana és Alexandru. (66529-I)

életének 93. évében 2022. május
5-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2022. május 7-én,
szombaton 14 órakor lesz a cserefalvi

református

temető-

ben. Nyugodj békében, drága
Tatus!
Gyászoló
szerettei. (15889)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten és szomorú szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól,
SZŐCS LAJOSTÓL.
Számunkra hihetetlen és fájdalmas, mélyen megrendített a távozásod.
Nagyon fogsz hiányozni. Isten nyugtasson békében, az angyalok kísérjék utadat. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.
Apatársad, Gyuri, anyatársad, Ica. (15896-I)
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Környezetvédelmi véleményezés
kérésére vonatkozó közlemény
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS tájékoztatja
az érdeklődőket, hogy benyújtotta a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez az övezeti városrendezési terv (PUZ) – Marosvásárhely védett épített övezet (P.U.Z.C.P. Marosvásárhely)
első változatát a környezetvédelmi engedély kibocsátása érdekében,
amellyel megteremti a Marosvásárhely védett épített övezetére vonatkozó településrendezési szabályozási keretet.
A javasolt terv: PUZ – Marosvásárhely védett épített övezet
(P.U.Z.C.P. Marosvásárhely) lehetséges könyezeti hatásairól a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökség Hídvég utca 10. szám
alatti székhelyén nyújtanak felvilágosítást hétfőn 9-15 óra között és
keddtől péntekig 9-12 óra között, a közlemény közzétételétől számított
15 napon belül. Javaslataikat/észrevételeiket írásban nyújthatják be a
Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez ugyanebben az
időszakban.
Miheţ Florina Daniela
főépítész

Álláshirdetés
Az Ecolect Maros Kistérségi Fejlesztési Egyesület versenyvizsgát
szervez egy

ökológiai tanácsadói állásra

A kért iratokat 2022. május 19-én 12 óráig kell benyújtani borítékirattartóban az egyesület marosvásárhelyi székhelyén: Városháza u.
2. (Park szállói bejárat, I. emelet, 2-es iroda).
További információk és a bibliográfia megtalálható az Ecolect
Maros Kistérségi Fejlesztési Egyesület székhelyén: Park szálló, 2-es
iroda, telefon: 0365/455-256, www.adiecolectms.ro.
Az Ecolect Maros
Kistérségi Fejlesztési Egyesület

